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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

DISPOSICIONS

DECRET

132/2010, de 4 d’octubre, de convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya 
i de la seva dissolució.

D’acord amb el que disposen els articles 66 i 75 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya;

De conformitat amb el que estableixen l’article 56 i la disposició transitòria 
segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que manté en vigor la disposició 
transitòria quarta de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979; l’article 10.c) de 
la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,

DECRETO:

Article 1
Convocatòria

Es convoquen eleccions al Parlament de Catalunya, que tindran lloc el dia 28 de 
novembre de 2010.

Article 2
Dissolució del Parlament

Queda dissolt el Parlament de Catalunya elegit el dia 1 de novembre de 2006.

Article 3
Diputats

D’acord amb el que estableix la disposició transitòria segona de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, que manté en vigor la disposició transitòria quarta de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya de 1979, les circumscripcions electorals de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona elegiran, respectivament, 85, 17, 15 i 18 diputats.

Article 4
Campanya electoral

La campanya electoral durarà 15 dies, començarà a les zero hores del dia 12 de no-
vembre de 2010 i acabarà a les vint-i-quatre hores del dia 26 de novembre de 2010.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les eleccions convocades mitjançant aquest Decret es regiran pel que estableixen 
l’article 56 i la disposició transitòria segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
que manté en vigor la disposició transitòria quarta de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya de 1979; per les normes corresponents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general; pel Decret de normes complementàries d’aquestes 
eleccions, i per les altres disposicions legals d’aplicació a aquest procés electoral.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 4 d’octubre de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya
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